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6-7 lutego 2019, Gdańsk

FOOD INTERACTIVE DAYS

Zaletą udziału w Food Interactive Days jest możliwość przeprowadzenia pokazów i szkoleń na stoisku firmy. W końcu nic tak nie działa na wyobraźnię
odwiedzających jak prezentacja, która pozwoli na zrozumienie korzyści płynących z oferowanego produktu. Takie spotkania z klientami można
zaplanować poprzez poniższy harmonogram szkoleń.
Prosimy uzupełnić w tabeli:
• godziny, w jakich chcieliby Państwo zaprosić Zwiedzających na specjalną prezentację/pokaz funkcjonowania produktu/usługi. Wybrane zakresy godzin wystarczy zaznaczyć wpisując w kolumnie obok nazwę firmy lub „x”.
• imiona i nazwiska oraz stanowiska osób, które będą prezentowały produkt/usługę (Doradcy Merytoryczni). Warto nam przesłać kilka słów o Doradcach – np. kim są Państwa eksperci, czym się zajmują i jaką wiedzę mogą przekazać klientowi. Dzięki temu Zwiedzający będą wiedzieli, z kim mogą
się spotkać i kto posłuży im radą w wyborze produktu. Ta praktyka ułatwi nawiązanie kontaktu z klientem i pozytywnie wpłynie na zainteresowanie
Państwa prezentacjami. Prosimy też koniecznie dodać zdjęcia Państwa ekspertów, co pozytywnie wpłynie na zaufanie ze strony klientów.
• informacje jakie produkty/usługi będą Państwo prezentować. Warto też przesłać opis i zdjęcia tak byśmy mogli zareklamować je w odpowiednim
dziale na stronie internetowej.
Harmonogram prosimy przesłać do Organizatora na adres polewka@targi.krakow.pl. Informacje o Państwa Doradcach, można dosłać osobno. Jeśli
chcieliby Państwo przeprowadzić pokazy i prezentacje również poza swoim stoiskiem – w salach wykładowych/warsztatowych, prosimy o kontakt.
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FOOD INTERACTIVE DAYS
6.02
(środa)
godzina

DORADCA MERYTORYCZNY NA STOISKU
wybieramy następujące
godz. na pokazy na stoisku

imiona i nazwiska,
stanowiska

numery telefonów
(tylko dla Organizatora)

prezentowane produkty/usługi

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00
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FOOD INTERACTIVE DAYS
7.02
(czwartek)
godzina

DORADCA MERYTORYCZNY NA STOISKU
wybieramy następujące
godz. na pokazy na stoisku

imiona i nazwiska,
stanowiska

numery telefonów
(tylko dla Organizatora)

prezentowane produkty/usługi

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00
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